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In dit nummer o.a.:
• Prijs Klinische
Paden 2011 op 8
November
• Integratie van
zorgpaden in het
elektronisch dossier in St-Antonius
Nieuwegein op 2
december
• European Care
Pathway
Conference op 31
mei en in 1 juni in
Nederland

Beste collega

Het einde van het jaar 2011 biedt zich aan. Wij hopen dat u een geslaagd jaar achter de rug
heeft! In deze nieuwsbrief vindt u onder andere meer informatie over de winnaars van de Prijs
Klinische Paden 2011 en eveneens een korte vooruitblik naar evenementen in het nieuwe jaar.
Achteraan vindt u de agenda.

• Coördinatorenvergadering
“Zorgpaden en
lean management”

WIJ WENSEN U EEN ZEER PRETTIG EINDEJAAR EN EEN SUCCESVOL 2012!

• Stand van zaken
EQCP-studie

Walter Sermeus, Kris Vanhaecht, Svin Deneckere, Eva Van Gerven, Kristien Cremie, Ilke
Montag, Sarah Kenis, Arthur Vleugels

• Agenda voor de
komende periode

Het NKP-team K.U.Leuven
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Voorbije en lopende activiteiten
Tweedaagse Opleiding Zorgpaden 2011 i.s.m. E-P-A België
Op 26 & 27 oktober vond naar goede jaarlijkse
gewoonte
de
Tweedaagse
Opleiding
Zorgpaden plaats. De opleiding wordt
georganiseerd in samenwerking met de
Belgische afdeling van E-P-A. Herman Van der
Mussele, voorzitter van E-P-A België verzorgde
er de inleiding. Het doel van de tweedaagse
opleiding is geïnteresseerde medewerkers een
basiskennis over zorgpaden te verschaffen. Na
deze tweedaagse hebben de deelnemers
voldoende basiskennis over zorgpaden om

andere teamleden te motiveren en te
ondersteunen. Ze kennen dan het concept en
de basismethodiek. Er namen een 50-tal
artsen, verpleegkundigen, paramedici en
leidinggevenden deel aan deze opleiding. De
volgende tweedaagse opleiding is gepland op
24 & 25 oktober 2012.

Prijs Klinische Paden 2011 op 8 november
Het HagaZiekenhuis uit Den Haag heeft de Prijs
Klinische Paden 2011 gewonnen met het
project “Zorgpaden binnen de orthopedie: gelijk
waar nodig, anders waar mogelijk”. De prijs
bekroont een multidisciplinair team dat een
zorgpad
in de gezondheidszorg heeft
uitgewerkt. De Prijs Klinische Paden werd voor
de vierde maal georganiseerd. Per aangesloten
organisatie kon één multidisciplinair team een
project indienen. Vijf teams haalden de
finaleronde.
De “Prijs Klinische Paden 2011” ging naar het
HagaZiekenhuis uit Den Haag. De prijs van de
jury bedraagt 2000 euro, die besteed kan
worden door het multidisciplinaire team, met
daarnaast een lezing op het European Care
Pathways Congres van de European Pathway
Association in Amsterdam op 31 mei en 1 juni
2012, door een vertegenwoordiger van het
team. De jury roemde het project voor het
uitgesproken multidisciplinair karakter, het
objectiveren/meten van inspanningen en
resultaten via een goed uitgekozen en jaarlijks

ingebedde verbetercyclus die de kwaliteit van
zorg naar een steeds hoger niveau tilt, het
innovatieve karakter van het zorgprogramma
waarbij de kracht zit in de verdere ontwikkeling
van zorgpad tot zorgprogramma en de
inbedding in de volledige organisatie.
De “publieksprijs” ging naar het Openbaar
Psychiatrisch Zorgcentrum Geel met het project
“Organisatiebreed zorgpad voor somatische
screening en opvolging van Metabool
Syndroom”. De publieksprijs bedraagt 500
euro.
Organisaties aangesloten bij het NKP konden
hun project tot 3 mei 2011 insturen. De
ingezonden projecten werden daarna door een
interne jury beoordeeld, waarna vijf projecten
werden weerhouden voor de finale. Die vijf
projecten
werden
op
8
november
gepresenteerd, waarna ze beoordeeld werden
door het publiek en door een jury onder
voorzitterschap van prof. dr. Arthur Vleugels,
met
vertegenwoordigers
van
artsenverenigingen,
verzekeraars,
overheid,
verpleegkundigen, thuiszorg,
huisartsen en patiënten uit
België en Nederland.

De volledige delegatie van het
HagaZiekenhuis uit Den Haag, de
winnaars van de Prijs Klinische
Paden 2011.
© Rob Stevens
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Het Openbaar Psychiatrisch
Zorgcentrum won de publieksprijs.
V.l.n.r. Prof. Arthur Vleugels, Nancy
Steurs, dr. Sandra Geys, dr. Tom
Teulingkx.
© Rob Stevens

De andere deelnemende organisaties waren:
Atrium MC Heerlen “Ontwikkeling en implementatie van het transmuraal zorgpad
CollumCare in het Atrium MC en Sevagram te Heerlen: ketenzorgpad voor patiënten
met een heupfractuur” (foto 1: Team van Miriam Staassen samen met de externe
jury, © Rob Stevens)

1.

Medisch Centrum Alkmaar “Digitaal hartrevalidatie pad: from I-pathway to mI care in
cardiac rehabilitation” (foto 2: Team van Anita van der Ploeg en dr. Reichert samen
met de externe jury, © Rob Stevens)
2.

Nationaal MS Centrum Melsbroek “Care Pathway Outpatient rehabilitation for
persons with multiple sclerosis (PwMs)” (foto 3: team van dr. Ilsbrouckx samen met
de externe jury, © Rob Stevens)

3.

Intervisie revalidatie op 18 november in Oostende
Op 18 november vond in AZ Damiaan Oostende de intervisie revalidatie plaats. Tijdens deze intervisie werden de resultaten
van het onderzoek over “organisatie van zorgprocessen binnen de revalidatie” teruggekoppeld en verder besproken. Op basis
daarvan zal het actieplan voor het komende jaar worden opgesteld. Het kwaliteitsbeleid in de organisatie en het gebruik van
indicatoren voor de opvolging van de zorg, werden als voornaamste werkpunten aangegeven. Een volgende intervisie
revalidatie vindt plaats in UZ Gent in maart 2012. Tijdens deze bijeenkomst zal het kwaliteitsbeleid binnen revalidatiecentra
besproken worden. Hierbij zal specifieke aandacht besteed worden aan de accreditering van revalidatiecentra. Op deze
bijeenkomst zullen de leden van de werkgroep vergezeld worden door hun kwaliteitscoördinator.
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Discussievoormiddag “Integratie van zorgpaden in het
elektronische dossier van het St-Antonius Ziekenhuis in
Nieuwegein” op 2 december te Leuven
Op 2 december 2011 stelden twee
medewerkers van het St-Antonius Ziekenhuis
hun verpleegkundig dossier voor waarin
zorgpaden geïntegreerd werden. Het ITprogramma werd voorgesteld door Tjitze
Hoekstra, zorginnovator van de zorgeenheid
Hart-Long en Jeroen
Baten,
ICTproductontwikkelaar
van het St-Antonius
Ziekenhuis
Nieuwegein.
Het
voornaamste
werkpunt aan dit
programma is nog
het verwerken van
multidisciplinariteit.
Anderzijds was dit
programma een mooi
voorbeeld van een

elektronisch verpleegkundig werkdossier. We
onthouden van deze discussievoormiddag
vooral dat een IT-programma een meerwaarde
moet betekenen voor de werkvloer en dat
registratie in het elektronische dossier gezien
moet worden als een manier om de kwaliteit
van zorg te verantwoorden en niet om
financiering te verantwoorden. Er waren een 40
-tal deelnemers op deze discussievoormiddag.
Tijdens de netwerklunch werd voorgesteld om
een bijeenkomst te organiseren waar meerdere
organisaties hun IT-systeem voor zorgpaden of
zorgprocessen kunnen voorstellen. We nemen
dit op in ons jaarprogramma.

Tjitze Hoekstra (rechts) en Jeroen Baten (links)

Start van Opleiding Zorgpaden 2012
Op 9 december ging de Opleiding Zorgpaden
2012 van start. Tijdens deze opleiding zullen
de deelnemers stap voor stap door de
methodiek voor ontwikkeling, implementatie,
evaluatie en continue opvolging van zorgpaden
geloodst worden. De dag bestond uit een
voormiddag intervisie en een namiddag
theorie. Na elke opleidingsdag worden enkele
deelnemers gevraagd om de resultaten van de

uitgevoerde opdrachten te presenteren. Aan
deze opleiding nemen 19 deelnemers deel uit
17 verschillende organisaties, zowel artsen als
verpleegkundigen,
directieleden,
stafmedewerkers en kwaliteitscoördinatoren.
Deze opleiding omvat tien dagen en loopt tot
november 2012. In februari 2013 worden dan
alle afgewerkte projecten gepresenteerd.

Prof. dr. Karel De Witte geeft de groep meer informatie
over
rollen,
verwachtingen
en
conflicten
bij
veranderingsmanagement.
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Coördinatorenvergadering over “Zorgpaden en lean management”
Op
vrijdag
16
december
vond
de
laatste coördinatorenvergadering vindt plaats op vrijdag 23 maart. Hier
coördinatorenvergadering van het jaar 2011 plaats. Tijdens zullen de voorlopige resultaten van de European Quality for
deze bijeenkomst stond de relatie tussen zorgpaden en lean Care Pathway studie uit België voorgesteld worden.
management centraal. Voor deze gelegenheid hebben we
inhoudsdeskundigen Ellen van Vliet en Prof. Liliane Pintelon
uitgenodigd. Ellen van Vliet heeft zonet een doctoraat behaald
aan de K.U.Leuven rond zorgpaden en operations
management. Prof. Pintelon is gewoon hoogleraar en
onderzoekt logistiek en operationeel management in de
gezondheidszorg. Ellen gaf uit haar doctoraatsonderzoek aan
dat zorgpaden en lean management twee coherente
technieken zijn die kunnen gebruikt worden om
zorgprocessen optimaal te organiseren. Zorgpaden focussen
zich op effectiviteit, het uitvoeren van de juiste
sleutelinterventies op het juiste moment. Lean management
baseert zich op het verhogen van efficiëntie door het
verminderen van processtappen en fouten. Prof. Pintelon gaf
aan dat lean management een combinatie is van cultuur en
een verzameling van tools die kunnen gebruikt worden. Het is
dus zeker niet nodig is om alle tools uit het lean management
Ellen van Vliet
op het zorgproces toe te passen. De volgende

Stand van zaken EQCP-studie
De Belgische teams die deelnemen in de EQCP-studie, de
clustergerandomiseerde studie naar het effect van zorgpaden
op team-, proces- en resultaatsindicatoren voor COPD en
Proximale Femur Fractuur (PFF), zitten momenteel in de
laatste fase van het studieprotocol. In totaal hebben 30
Belgische teams deelgenomen. De 17 teams die werden
gerandomiseerd in de interventiegroep hebben een zorgpad
voor COPD of PFF ontwikkeld. In de afgelopen maanden
vonden de evaluatiemetingen plaats in zowel de interventieals de controleteams. Momenteel worden alle data

geanalyseerd en lopen de eerste resultaten binnen. Feedback
naar de deelnemende teams over de behaalde resultaten is
gepland begin februari 2012. Nadien worden de klinische
werkgroepen COPD en PFF opnieuw opgestart, waar de
interventie- en controleteams van elkaar zullen kunnen leren.
Momenteel wordt binnen het onderzoeksteam nagegaan hoe
de opgedane kennis het beste kan worden gedeeld met het
volledige Netwerk Klinische Paden.

Toekomstige activiteiten

Eendagscursus Zorgpaden op 31 januari
Op 31 januari wordt een eendagscursus Zorgpaden georganiseerd in Leuven (10u-15u). In de voormiddag wordt een overzicht
gegeven van de historiek, het concept en de resultaten van zorgpaden. In de namiddag van deze introductiecursus wordt de
methodiek volgens het 7 fasenmodel toegelicht. Hierbij zullen naast een theoretisch overzicht tevens praktische tips gegeven
worden voor de ontwikkeling, implementatie en blijvende opvolging. Deze opleiding is gratis en toegankelijk voor iedereen met
interesse in het concept en de basismethodiek van zorgpaden uit organisaties aangesloten bij het Netwerk Klinische Paden.
Inschrijven kan tot donderdag 26 januari via Sarah.Kenis@med.kuleuven.be.
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Afsluiting Opleiding
2011 op 14 februari

Zorgpaden

Voor de deelnemers van de opleiding
Zorgpaden 2011 vond de laatste opleidingsdag
plaats op 25 november jl. Als afsluiting van
deze opleiding en om het attest van de
KULeuven te behalen, stellen zij op 14 februari
2012 (13u -17u) hun projecten voor aan de
hand van post erpresentaties.
Deze
afsluitingsdag is de slotbijeenkomst van een
tiendaagse opleiding. Iedereen die interesse
heeft om op korte tijd een 12-tal nieuwe
projecten te leren kennen, is welkom!
Inschrijven is gratis maar verplicht via
Sarah.Kenis@med.kuleuven.be.

Coördinatorenvergadering
23 maart

op

Op 23 maart 2012 wordt de volgende
coördinatorenvergadering georganiseerd.
Hier zullen de voorlopige resultaten van
de European Quality for Care Pathway
studie uit België voorgesteld worden.
Meer informatie over deze bijeenkomst
en
de
locatie
worden
later
bekendgemaakt.

European Care Pathway Conference in Nederland
Op 31 mei en 1 juni 2012 vindt het European Care Pathway
Conference plaats in Amsterdam, Nederland. Dit congres wordt
georganiseerd door E-P-A, CBO, IQ Healthcare, iBMG en het CZV/
K.U.Leuven. Dit congres zal thema’s behandelen als de
ontwikkeling, implementatie en evaluatie van zorgpaden en de (re)
organisatie van zorgprocessen in alle sectoren van de
gezondheidszorg. Voor meer informatie over dit congres kan u
terecht op www.e-p-a.org of bij Alexandra Pardon via
Alexandra.Pardon@med.kuleuven.be.

Varia
Agenda voor de komende periode
31 januari 2012: Eendagscursus zorgpaden
3 februari 2012: Dag 4 opleiding Zorgpaden 2012
14 februari 2012: Afsluiting Opleiding Zorgpaden 2011
9 maart 2012: Dag 5 opleiding Zorgpaden 2012
23 maart 2012: Coördinatorenvergadering
maart 2012: Intervisie revalidatie @ UZ Gent
27 april 2012: Dag 6 opleiding Zorgpaden 2012
25 mei 2012: Dag 7 opleiding Zorgpaden 2012
31 mei en 1 juni 2012: European Care Pathway Conference in Nederland
22 juni 2012: Dag 8 opleiding Zorgpaden 2012

